
ltzação:sem resêtrva da cLasse operãria e do povoque tem como alvo o tmperi.alisnio e o socialiippgrialls:nor,só-pode. §er ieita, aom? ê evtdeat,á,,,pã?
um GOrüERNO POPULÀR. eualquer outra alturnativã
sertâ''üiiá fdrsa at teinari.r". ú;;hü-ãõíã""" bur-guês deixa d,e versar e capi.tuia; iáâã-áa-ã.iãã"-
cias do Fundo.

"0 acorrjo que a Durguesi a apresenta com0 a
salvação do nosso País, não passa de uma
numi I iran!e e vexatõria provocação a nossa
lld:qe1a!nçjr,,,{aciogal, tontra ó qual g pg
vo p0rtugues deve por-se de pã e Iutar,,.
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À dependência gera a depenoância - eiÊ Õ en*
sínamentô que CI povo d,eve retirar dos frutos po-
dres dos emprÉstir,ros do irnperialisrno

lüa verdade. e um mês apôs o Governo sôrku-
Euês t_er aceite a{conaições- ir,ipostas pelo Ft-iI pg
ra o "grande empréstirio", êncüntrarsê êr{t iriashj.n;
gton o §r. VÍtor Constâncio {l.iinistro clas Fir:an-
ças) ê larEa comÍtiva de banqueiros.

CI objectivo ê j"r à sede Cs FI'II assinar agui-
1o que o §'HI dif,ou {em inglâs e tudoi e o üover-
rro ê§cÍ§veu nô. §uâ "Carta de Intenções",

ilesmentindo a demagogla governairrental acerca
do carâct.er *'saivadcr" do "gra.nde emp,rêstimononno
pr6prio moiliÊnt.o dâ assinatura desse idcor{iôr os
banqueiro§ .estãor1!çs' §U.*, p*ra pedir novos er,rprês-
tixios com vi.st.â a pod^erem ser p.ãsos os juros dr:s
anteriores, iguaiirente "salvadores". 

,

Ji aproveitando esta opôrtllniuade, o §overno
parâ "âcâbâr'o de rÍea côm s§$a maldita crise e ã
"§alvaçãÕ" sÊr completa, vende no ::,rercadc] inter-
nacional as rêser't'as de f,J\iro.

'lO Acordo quÊ a burguesÍã âpresenta üsri'to à
satvaÇão do no§so PaÍs não passa de .una hunilrran-
te e -vexatõrla 

provocação ã r,o**, Ii'{Dilpiirü*Êir:Ci.&
l'r-ír,CICI§Àtr' - .cofitunicadg da nossa Cê}ula de 3/6/-í5.
Ainda agora a pxocl§são vai no adro, e es factos
são jâ revelad.ores da veracidade desta nossâ a-
firmação.

:'las vejamos inais de per*o ô que ê o Àcordo e
a"Carta de Int,enções!' que o GÕvernô assinou em
Itashingt,on;

?aJ, çomo todos os oocumentos eguival"entes e-
laborados sob a égÍde do FFII, a Cártâ de Inten-
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çôes tradue a estratêgia fundamental do imperia-
lismo en qLre se insere. ü obSecti.vo cent,ral da
Carta ê a transferência das mais valias e dos Iu
cros em favor do irnperlalis§lo, I-led,ida tomada pai
ra o conseguir; a liberalização clo comêrcio ex -
terno, peruultindo ao imperiai.Ísmo invadir Fortu-
gal §om ês suas rlercadorias e a realizar nô no§-
so Pais as mais valias acurriuladas nas metrôpoles
pelas crises de super*prod.ução.

I\1um momsnt,o em que a burguesÍe se lzunenta nç
sêu todç que §ortugaJ- "psodua rlrenoa do que consp
me" e geme peJ-os d6fices cada vez maiores da ba;
lança comercial, não deixa <le ser curioso gue a,3
mes&ô tempo franqueie as portas <io mercado j"nter
no à entrada das mercadorias dcç paÍses inrperiar
listas, obedecendo às irrposi-ções do Fundo"O 5:re-
ço dc "grande er,prêstino" previslo no Àcords co*
rreÇe assi.m por um*. medida inlej.ramente antig:a *
triôtica e que siEnifica na prãtica a luz verde
perà o sâque ÍrnperÍalj-st,a. Ademais, Õs Ímgieria -
Lj-stas estão em cclndições rle concôrrêr de- f*rma
vantajÕsô com ãs ernpresas pcrtuguesas, o que vai
signifJ-car Õ despedj-mento de milhares de traba -
thadores,

Faralelamênte, o Governo inandou desvalori-zar
o escudo diversas veze$ ciesde a tomada de gosse.
Pouco depois do anüncio da tarta de Intençõesfoi.
agravado o Srau de <iesvalorização deslizaáte da
moeda pnrtuguesa pêra 11258 por mês atÉ ao fim
do ano.

Ãument,a a desvalorização da moeda as exporta
çôes? lta*prática tal não ácontece. O mercadã dã
exportações, §,ãlvo a fatia que estâ nas mãos das
emprêsas nacj.onalizadasr estã nas mãos dos Í.mpe-
rialistas. Logo, se as tals vendas vão aumentâr,
ê em benefÍciõ -ào capital_estrangej-ro.Â, rraior par
te do meicado de elportação de capital nacionáf 

*
não estã em condiçôes de-concorrêr com as empre-
sas 1mpeliallstas ê os produtos que poderia êx -pürtar nao podem aceder ao mercado lnternacional
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por força das restrições impostas pelo lrnperia -lismo íanque e pelop países da "europa connosccf
(caso da França com os textêis)
' Dia o Governo quê as impoiÉações vão dlmlnu-ir. lilas como, se aquiJ.o que inpórtamos são béns

<ie prirneira necessidader ôü então prCIdutos inter
mêoios e rnatérias pfimas destinadaã à reproduçãã
dos meios de produção indispensâveis parã Ç[üê : âprôpria socieãade íão regreãse "o tr*.i,odo áa pe-
dra lascada? serã gue o áovo portuluês terâ 'de
deixar de imglortar o trigora carne e o arroz? Serà que náo poderá mais, Fara dar urn exenrplo, se?
adquiridg;. no estrangeir+ o equi5:amento dos traasportes püUlicos? De facio, o-quã vaj. acontecer ã
Çuer dada a inelasticidade comprovada mantendo -*§e .âs*relaçãs de produção'capit,aListasrdas im -portaçoes-portuguesasÍ a desvalorÍzação do escu
do servirá para aumentar o fruto do sáque e dã
rapina rios bandidos imperial.istás quê passarlo a
vender rnais caras as mêrcadorias que exportam pa

. -+ desvaloiização d9 esrcud.o'perm:Lte, aos inrpe-
r3.alj.gtes roubarem em duas'frentesj, por,r:ur:r l.ad<>
no mer.cadn de exportação em suas mãos que pode
agmentar" s-\lbstê4cialmente para maÍs caro.por ou-
t,ror"venderão a preços rnaÍs elevados os produtos
que '§ort.ugal tem de -irnBortar.

i.

Eis uma intençao bem coneLudente do IHI...

O FMI obriga a Portugal um certo nümero de
med.idas ditas anti-inflacionistas" De fact,o a so
lução preconizada implíca uma.ÇontêIlção do aume!
to geraL de preços de modo que se nãó transformã
nuTa inflacção galgpante o que prsjiudica os prõ-
prios lucros dos capitalistas e poê em causa a
estabiiidade do poder bürguês. i,Ías na prâtica a
"deflacção" gue ó FMI guei inqpor acarrãta uma con

I

sideráve.L degradação das eondlções de vlda do po.
vo atravês da baiia real do poãer de compra dõã-)salários dos t,rabalhadores.

Em primelro lugar, ternos as medÍdas de res -tri.ção ao crêdito. A Carta de Intenções refere -*se obviamente a el"as. Atravês da réstrição, do
crãd1tô, o Governo e o Fund.o pensem podei-re,lu .-
zir a massa àe'moeda em'circulação e a vetocida-
de óesta de modo a evi'târ o que chamam as ',tetrl -sôes inf lacionârias". Mas ã cr:sta de quenr se faz
esta polÍtica? :. . .: .: . ,, , .

As. ençresas? os capitalist,as grandesr p€Ç[xe*
nos e mecij.os seus proprietarios, têmr. quando re;
correm aos bancos oe pagar o crêdito mai s caror
Aumentam asslnr CIs sÊrls- c.u§tqs de produÇão.. E. .c-o-
nro vão faaer facg,a..e-sg.e âumento*que'n"como capi
t'a1istasnãoest.ãodispcstosa,supqrtar?..'..

Dimj.nuir outr.oJ custos,àá pro*gçãg gue com -
pensam pela sua baixa e aulnento dCI preçó-ao cré-
dito, - eis o prinrei.ro pe.4sêrilento gue térã qual -quer capitaHsta; E a inedida que lhe ocqrrer,â em
p*meiro lugar ,p+{+ o.,qxecütar serâ certarnente o
despedintento de , trabalhaCoies * O aui:nento das ta-
xas de crãdito recai assirn em pr5-nrei:io lsobie', o§
ornbros dos operãri.os e não sobie, ds ómbros dos caplfal-istas corúornomeadamenter pretendem,,os revi 1
siçnlstas do P"C"P : ,.,.:,,..:,.

Àlgumâs empresas,irão fallr - e$presas pêque-
nas mÉdlas e màssro algurnas Erandes. Ém muitãs,:.ça-
§ôs os capitalistas seüs proprietários j.rão cele-
brar Çom os grandes rnonopôlios lnternacionais a-
cordos gue lhes sarântafir a transferância dos seus
lucios. e do capJ,t,al ficando es,sês râpltallstasr,da
mesna forma a gerir tais êmprêsas, não jã como,prgprletãrioa mas como lacaios dos patrões irnperla---
ListaE. E al"nda aqui - como jã está,a suceder na
À1gotr_na Messa e outras empresa§ - os lmperialls
tas Írao tentar baÍxar os custos de produÇão re -

":.::r.:
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correndo aos desped*mento§r pârâ o§ quai§ o Go -verxro jã criou o enquadrament,à legal-adequado-"-
través da leí-dos despedimentos aprovada no pâr-
Lamento e do decreto*ier que permite a transfor*
rração,dos contratos de kÀbatho c exi-stentes eÍÍlverdadeiros contratçs a psâ,zo, oesde que as em _presas ê que eles digam respeito sejam declara -das em crise.

Aumentando o exárcltc de desempreEad.os r âur -
rytt1 a força de pressão com que o- gránde capi *t?l joga para não aumentar os selârios dos oler.âriçs."0 desemprego lioje cCImêça, a1iâs, a ser u$papôo agitado peÍo grárrCe patronato de f,orina sistematicar csm a ajuda d,os Lacaios revisíonistasl
conLra tôdas as lutas des trabalhadores.

§stes entram em Ereve * lã está o patrão ad'izer que não pode pàgar üs sarârios ràivinaica-
dos 

. 
sob Íaena do desãrapreEo, de ter Ae mãnOar operaràos par? a rug. É .iun argurrento estreitarnentà-irgâdo as intençoes da carta e ã porÍt*ça do Fun

$9 ?"* exigem piecisar.enre uma aiminuiiã; ã; ;._larr-os reais. sob a capa ca polÍtica eérlacionista guê um-economi.sta iâ chamàu de n'defJ"acção i":inflacionária"
Outras medÍcas apontadas na Carta de Inten *

ções são;
O auraento dos irflpostos directos e ind.Lrec

lou. g*. 35_pqf cenro. VerÍfica-se aqui *"*ã--ã-;ããtratêgia-deflaccionária" se farâ à-custa ae- "*ãredução dos salârios reais,
o arrírncio de que o desernpregoqll*i., jã constante*Oo programa do

/c»s.
não irã ai-

Governo PS /

O congelarnento dos salârios em 2üg

Olllo ponto desta potÍtÍca ê constltul.dopelas rriedidas restritivas no plano orÇarnentat, iãconstantes no orça$ento aprovádo para'19?g. Ná;

são as despesas para o Exêrcito, a Força .âêreâ e
a i4arÍ"nha ("Índispensáveis" para gue os imperia-
Lietaç ianques, soviêtÍcos, japnne"§*, ftranceses,
êtc, continuem a saquear as nossas ãEuas e as ?00
milhas de costa onde se êxerc€ a SOBEiiÀtüIÀdo ]âa-
Ís) que são objecto de redução. mâs aquelas comü
a Eiiucaçao, Transport.€sr etc, que o povo traba
lhador de outro modo terã de pagar do seu bolsÕ,

Hste emprâstlÍrio êrâ conredido nã,: passa de u§l
falso ernprêstÍaCI que Portugal teve de subscrever
dados os compromissos â que o aÍnarrou provÍsoria
mente a poiÍtica antipatíiôtica dos *uãessivos Gõ
vernô§, §m !trarça destã êno, Fortugal pãsí]u comí
ãumentô da sua quot^â nt: Fi{f , ümôi quantia aproxi--
rnadament,* üe 30 miLhões de contc)s, o mesrno valor
*? "grand,e-empráseino" que sô não ê grancie neni a
Ílne]- empre§tsr-no ê.

Àqu*les qus d,ieem que ê lndispensãvel ao not*
so PaÍs "negotiar coÍn o Fundot', conlo * f az o pe.r-
t.ido ,de B*sreirinhas Cun!:a}, lançan: poeiras aos
olh*s das inâs§&s. Fortugal não pode irnpor a sssa
instituição imperialista um empr6st,imo a baixc
juro e eá conaições favorãveisl Logo, f*Iar de
"negoÇ1.ar corir o-Fundo" ê âpriegoar a inevita:rili-
dade Ce submissão ao irnperialÍsmç:r âo pocl*rio cr*
grende capital estrangeiro.

Uma alternativa ao Àcordo com o§undo pres§ll-
põe uma grande rnçbilização da r*assa dos c,perãri*
Çs que acorrpanha medldas de significadc de gran-
de alcance pol[tico, como orepüdio da dÍvioa ex-
ternâr feito por vârlos paÍses socialistas como a
Chlna e a Corei.a do b1ârt6 quando o proletariado tg
môu Õ Poder. §ô assíril se poderã vencer a Çâusâ
estrutural da permanência da dÍvida externa quê
consiste de dependência do imperialismo em toda
a organÍzação da economia.

0 povo português tgm-de pro<iuzlr-o que prec!
sa e não o quê Õ lmperJ.alismo quer. É es§a mobÍ-


